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Warszawa, 2020-01-10

Aleksander Miszalski

minister rolnictwa i rozwoju wsi

Interpelacja nr 1252

Interpelacja w sprawie wykrycia ognisk ptasiej grypy

Szanowny Panie Ministrze,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii powiatu ostrowskiego poinformował w czwartek 2 stycznia 2020 
r. o wykryciu w powiecie ostrowskim ptaków zarażonych wysoce zajadliwą odmianą grypy. W 
następstwie zutylizowanych zostanie 65 000 kur niosek, zaś w Poznaniu zapowiedziano 
zwołanie posiedzenia sztabu kryzysowego pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego. W 
tym samym tygodniu ptasia grypa została wykryta również na Lubelszczyźnie, gdzie 
przewidziano utylizację ponad 40 000 sztuk drobiu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust. 
7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chciałbym zadać następujące pytania:

Z jakiego rodzaju szczepem, typem i podtypem ptasiej grypy mamy do czynienia we 
wskazanych wyżej przypadkach?
Jakie kroki zostały podjęte przez rząd i organy mu podległe w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy w Polsce?
Ile wyniósł koszt utylizacji wymienionych ognisk ptasiej grypy dla skarbu państwa oraz z 
jakiego źródła została ona sfinansowana?
Ile wyniósł koszt odszkodowań rolniczych w przypadku wymienionych ognisk ptasiej 
grypy dla skarbu państwa oraz z jakiego źródła zostały one sfinansowane?
Czy zdaniem Ministerstwa ryzyko epidemiologiczne w Polsce, w związku z wykryciem 
ognisk ptasiej grypy, jest wysokie?
Czy w związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy w Polsce Ministerstwo planuje 
przeprowadzić szczególny i masowy przegląd potencjalnie zagrożonych wystąpieniem 
ognisk choroby obszarów?
Czy Ministerstwo ma wiedzę na temat zerwania lub prognoz zerwania przez 
zagranicznych kontrahentów umów na dostawy drobiu z Polski?
Jeżeli Ministerstwo ma wiedzę na temat zerwania lub prognoz zerwania przez 
zagranicznych kontrahentów umów na dostawy drobiu z Polski, to z jakimi stratami 
finansowymi się to wiąże?
Jakie kroki planuje podjąć Ministerstwo w celu pomocy przedsiębiorcom z branży 
drobiarskiej w przypadku zrywania przez zagranicznych kontrahentów umów na dostawy 
drobiu z Polski? 



Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski
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